
Dotazník spokojenosti OKB Jilemnice – 2022 – vyhodnocení 

 

Konkrétní připomínky k jednotlivým otázkám jsou uvedeny u příslušných otázek, připomínky ostatní 

pak na konci vyhodnocení dotazníku. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uveďte oddělení / ambulanci, na kterém pracujete: 

celkem: 36 odpovědí, 5x neuvedeno 

oddělení: ARO, Interní lůžkové, Interní + endokrinolog. ambulance, Chirurgie lůžkové + ambulance + 

OS, Dětské + novorozenecké odd., Gyn – por. odd., HDO, Hematologická amb., Alergologická amb., 

Neurologie, RDG, OKL Semily, Ordinace praktických lékařů mimo MMN 

 

 

 

 

 



 

Připomínky: občas neochota a složitá komunikace; s některými pracovníky lab., není vůbec 

dohovor...!!! – to nás mrzí, někdy prostě vzniknou komunikační bariéry třeba jen z pouhého 

momentálního rozpoložení obou stran 😉 Snažíme se zlepšovat. 

 

 

 



 

Toto je velmi „tenký led“ ve spolupráci laboratoře a žadatelů o vyšetření.  

• laboratoř má na dodání výsledku v případě statimu 60 minut od příjmu do laboratoře (tj. od 

příjmu do laboratorního systému (nikoli od zadání žádanky u vás na oddělení ani od dodání 

do okénka OKB), pokud vzorek nevyžaduje např. ředění nebo jiné další zpracování. 

• STATIM musí mít „oporu“ ve zdravotnické dokumentaci pacienta. To, že pacient sedí v čekárně 

není důvod pro statim vyšetření. 

• U rutinních vzorků jsou výsledky dodány do 8 hodin od příjmu do laboratoře. Neustále se 

potýkáme s požadavky oddělení na dodání výsledků do  1 – 2 hodin. V podobném duchu na 

ambulancích bohužel někdy informujete i pacienty. Snažíme se výsledky uvolňovat, co 

nejdříve to lze, ale musíme mít prostor pro řádné zpracování vzorku a kontrolu, včetně toho, 

že máme jasně dané postupy, kdo a za jakých podmínek může výsledek uvolnit do NIS. 

Laboratoř denně zpracuje cca 700 - 900 pacientských vzorků a není reálné uvolnit „všechno 

hned“. Na druhou stranu velmi vítáme režim např. endokrinologické nebo alergologické 

ambulance, kdy pacienti dostanou žádanky dopředu a je prostor zajištění výsledků před 

návštěvou ambulance. Chápeme, že to vždy takto nejde, ale podle našich zkušeností z jiných 

laboratoří a jiných zařízení je tento režim převažujícím standardem. 

Připomínky: Často se stává, že nejsou výsledky uvolněny do počítače, což vyžaduje zatelefonovat 

laborantce, která musí upozornit VŠ pracovníka. Toto řešíme na akutní interní ambulanci 1-2x denně v 

běžnou pracovní dobu. Uvítala bych zlepšení v tomto směru, děkuji. – část odpovědi asi viz výše 

uvedené body. Co bychom my dali za to, že na některé oddělení budeme volat „jen“ 1 – 2x denně 😉 

Dále by bylo užitečné zadávání výsledků průběžně, zejména u kritických pacientů, hladina minerálů, 

CRP, je zpracována rychleji, než když mi laborantka řekne, že čeká ještě na nějaké hodnoty, které trvají 

dlouho, proto to není v počítači, nebo jééé já jsem zapomněla to tam dát. – Běžně dostáváme na 

statimových žádankách požadavky na metody, které statim nelze vyšetřit (vit. D, ferritin, hepatitidy a 

celá řada imunochemických vyšetření), což celý proces opravdu zdržuje. Statimy už standardně 

odesíláme bez těchto metod. Požadavek na postupné uvolnění výsledků, pokud mají jen klasickou 

biochemii, je z našeho pohledu v běžném provozu hodně nereálný už jen z důvodu, že přeskakovat 

mezi pacienty a hlídat, co už poslané je, co není ve finále celé vydávání výsledků zdržuje. Další důvod 

je, že nevydáváme „pouze čísla“, ale chceme mít jistotu, že výsledky si odpovídají, nejedná se o špatný 

odběr … prostě nevydáme „blbost“. Rozumíme tomu, že tento váš rozšířený názor vychází hlavně 

z neznalosti postupů v laboratoři, ale prosíme o respektování našich pravidel. …. A jéééé … vy jste 

nikdy na nic nezapomněli???       

I statimové vyšetření krevního obrazu trvá někdy déle 60 min. – u KO je to zcela výjimečné, může se 

jednat o poruchu přístroje, obtížně zpracovatelný vzorek atd. OKB pravidelně sleduje dobu vydání 

výsledku (tzv. TAT) u statimových vyšetření. V r. 2022 bylo provedeno 1395 KO na STATIM, z toho 34 

(tj. 2,5 %) bylo vydáno za delší dobu, než je 60 minut (pouze 8 vzorků bylo vydáno za dobu delší, než 



je 90 minut, u zbytku bylo 60 minut překročeno o jednotky minut) … takže ano, někdy není ani KO na 

statim do 60 minut. 

 

 

• Hlášení kritických hodnot je definováno v Příručce kvality, kap. E-1 

• pro OKB je hlášení kritický hodnot povinností 

• jedná se o hlášení prvozáchytu v naší lab. nebo patologický výsledek s delším časovým 

odstupem 

• hodnoty jsou kompromisem mezi „kritickými hodnotami“ pro lůžkovou i ambulantní péči, 

nelze diferencovat např. dle dg pacienta nebo podle toho, co se lékaři jeví jako důležité. 

Připomínky: Patologické výsledky by se měly sdělovat zrovna lékařům, sestra následně po Vašem 

telefonu musí telefonovat znova a vše přetlumočit. – Organizace předávání hlášení je 

v kompetenci oddělení nikoli laboratoře. OKB hlásí výsledky na tel. číslo uvedené na žádance – 

v ideálním případě - nebo dle identifikace oddělení na žádance, tj. na sesternu. Uvedení čísla pro 

hlášení výsledků výrazně usnadňuje celý proces všem, obzvláště v případě překladů pacienta, kdy 

výsledky vlastně nikde nikdo nechce. 

Telefonické hlášení kritických hodnot - časová prodleva mezi hlášením a přítomností v počítači. 

Rozhodně je přínosnější zadat hodnoty do počítače a pak volat – byl upraven postup při vydávání 

výsledků, snad se tedy situace zlepší. 

Např. kritická hodnota hladiny fosforu není až tak důležitá v celkovém kontextu – viz výše - 

kompromis.  

 

 



 

Uvedení časového údaje odběru je u řady analytů nezbytné pro posouzení výsledku vyšetření, ale i 

pro možnost dodělávky z dříve provedeného odběru. 

Prosíme tedy o uvádění nejen data, ale i času odběru na žádanky.  

 

 

Uvedení farmakoterapie je vyžadováno u: 

• koagulačních vyšetření – druh antikoagulační léčby, dávka, čas od podání poslední dávky 

• stanovení lékových hladin – dávka, čas od podání poslední dávky 

Uvítáme také např. informaci, že pacient je v probíhající chemoterapeutické léčbě, která významně 

ovlivňuje např. hodnoty krevního obrazu – někdy tyto informace obtížně dohledáváme v dostupné 

dokumentaci pacienta (laborantky do Akordu nemají vůbec přístup). 

 

 



 

• V rámci oddělení MMN prosíme o využívání odnosu rutinních vzorků vzorků sanitáři – např. 

všední dny dopoledne každou hodinu. V poslední době se stává, že např. glykemie jsou 

přinášeny v 3 – 4 dávkách sestrami z oddělení, což i v laboratoři zdržuje stanovení a odeslání 

výsledků. 

• Pokud máte vzorek, který není statim, tak s ním nemusíte „běžet“ hned – např. odběr na 

biochemii je potřeba nechat min. 30 minut po odběru stát z důvodu srážení vzorku ….. 

Připomínky: Dlouhé čekání u okénka, po několikátém zazvonění, např. 15 min.  – personál 

laboratoře má svou práci, i když se to u okénka možná nezdá. Zejména o službě je na oddělení 

pouze jedna laborantka na celý provoz. Není vždy možné „vše pustit z  ruky“ a utíkat k okénku. 

Prosíme tedy o trpělivost, nikdy vás nenecháváme čekat schválně (a to i v případě, když 

pospícháte po službě domů 😉 ) 
 

Vaše jiné připomínky, dotazy: 

• Přijde mi zbytečné tisknout výsledky v papírové formě. Zbytečné. Vše je v PC. Jinak jsem 

spokojená. Všichni velmi ochotní. V MMN je řada oddělení a ambulancí, pro které 

výsledky netiskneme. Stačí, aby vedení oddělení nebo lékař ambulance napsal např. 

mailem na barbora.gottwaldova@nemji.cz , pro která IČP daného oddělení výsledky 

tisknout nemáme. A děkujeme za pochvalu. 

• Vadí mi a nevím proč máme razítkovat elektronickou žádanku, která obsahuje všechny 

údaje, co na razítku jsou.  

• Proč tam musíme dávat razítko oddělení, když je přesně specifikované v záhlaví žádanky? 

Žádanku vytvořenou v Akordu razítkovat razítkem oddělení čistě teoreticky nemusíte. 

Žádanka musí ale obsahovat identifikaci a podpis osoby, která odběr provedla , v ideálním 

případě i telefonní číslo pro nahlášení výsledků. Razítko oddělení ale musí být na jakékoliv 

jiné papírové žádance (žádanky na Synlab, žádanka DITIS  na transfuzní přípravky, atd.) 

Opakovaně jsme toto řešili na schůzi vrchních sester.  

• Věci, které výrazně otravují: - nutnost tisknout papírové žádanky, bez papíru vzorek 

nevyšetřen, i když el. zadáno - zadám KO, ZB, INR, M+S pacient se nevyčůrá, lab žádanku 

nezpracuje a chce jinou, zase papírovou, sanitář běhá nahoru dolů, čas běží...., jak 

jednoduché by bylo do výsledků pro moč nagenerovat "nedodáno" třeba, nebo to smazat, 

nebo ponechat nedoplněné, až se vyčůrá později....  

1. papírová žádanka (i když vytvořená v Akordu) je nutnost – pro nás i např. pro 

kontrolu zdravotní pojišťovny. Ano, existuje tzv. čistě elektronický příjem, ale to je 

mailto:barbora.gottwaldova@nemji.cz


úplně jiný režim, náročný zejména na preciznost ze strany žádajících oddělení. 

Prostě to není tak jednoduché, jak se to může jevit. Pokud potřebujete bližší vhled 

do problematiky, klidně zavolejte na l. 340, ráda vám to vysvětlím. 

2. Problém „pacient se nevyčůrá“ …. řešení je poměrně jednoduché – pokud máte 

na již vytvořené žádance požadavek na M+S a nemáte vzorek, pak požadavek na 

papírové žádance ručně škrtněte, napište „zrušeno“, přidejte jmenovku a podpis – 

laboratoř toto neeviduje jako vaši neshodu, M+S vůbec nezadá, po vzorku nepátrá, 

na oddělení zpět nevolá – čas i vyšetření, která máte v pořádku běží, tak jak mají. 

Až se pacient vyčůrá, vytvořte žádanku pouze na M+S se skutečným časem odběru 

a doručte do laboratoře. Platí zásada, že do laboratoře je možné přijmout pouze 

vzorek doprovázený žádankou, kde je uveden mj. datum a čas odběru, který 

odpovídá skutečnosti.  

Pokud do laboratoře pošlete žádanku, ke které chybí některý vzorek bez výše 

uvedeného zrušení, pak toto evidujeme jako neshodu vašeho oddělení, do 

dotčených vyšetření píšeme „nedodáno“, provedeme o neshodě zápis do 

laboratorního systému a musíme na oddělení zpět telefonovat (není to náš výmysl, 

ale postup pro laboratoře definovaný) – takže čas běží a výrazně to otravuje 

všechny ….. 

Toto se netýká pouze  vzorku na M+S, ale obecně jakéhokoliv nedodaného 

materiálu s požadavkem na žádance. 

 

• Celému kolektivu děkuji za práci v r. 2022!  Děkujeme! 

• super spolupráce, děkuji – Děkujeme! 
 

 

Vyhodnocení provedl: 

Ing. Barbora Gottwaldová 

vedoucí OKB Jilemnice 

23. 2. 2023 


